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Jsme Historické město 

Možná si někdo myslí, že se titul Historické 

město roku 2016 dostane tím, že se vyplní 

přihláška a čeká se. V dnešní době, kdy se 

všechno musí „zúřadovat“ je to kapánek 

složitější. Jenom osnova přihlášky má husté 

čtyři stránky. Přihláška sama? Čtyřicet. Však 

se pánové Petr Hamáček – místostarosta, 

Radek Jiránek – architekt, Martin Mezera – 

šéf památkářů na radnici, Jiří Němeček – 

fotograf a mnoho dalších zapotili.  

To je administrativa. Před tím se ale město 

muselo o svou památkovou rezervaci starat. 

Ta starost je umocněná tím, že peněz je 

málo, proti požadavkům. Myslím tím o 

žádosti lidí, kteří chtějí příspěvek na údržbu 

památek.  

Ve finále přijede komise, která má přihlášku 

načtenou, všechno si ověří, shlédne 

prezentaci, vyptává se. Víte kam je město ne 

to sezení zavedlo? Do Café Lodžie. Město 

vědělo proč. Bláto u vstupu kamínky 

posypáno (ne, opravdu ne kvůli komisi), 

kavárna uklizena, protože je uklizena stále, 

ostatně ona má svou neopakovatelnou 

atmosféru. Kavárna s knihovnou, s výstavou 

grafiky. 

Prostě v úterý těsně po Velikonocích jeli 

Jičínští na Hrad. Poznalo se to hned ráno, 

paní Faruzelová – šéf kultury a cestovního 

ruchu, přišla do práce v parádních šatech. To 

by v tom byl čert, aby cena nebyla, když je 

Jičín třetím rokem mezi poslední trojicí 

měst, která prošla sítem. 

Byla. Krásná skleněná vybrušovaná. Jedna 

velká, putovní univerzální. Ale druhá menší 

v Jičíně zůstane. Na ní je Lodžie. Protože 

jsme materialisti, prozradíme, že k ceně od  

 

státu milion. Materialisticky dodáme, že 

k tomu musí město přidat ještě jeden a půl a 

všechno utratit ještě tento rok. Úředníci si to 

zkontrolují. Od toho tady jsou. 

Za co utratit? Pan místostarosta Hamáček 

jmenuje jen některé stavby potřebné: Zámek, 

Lodžie, Kolej. Jen okna na Zámku obnášejí 

14 milionů. Ale opravdu nejde jen o peníze.  

Myslím to vážně. Tenhle titul napomůže 

k propagaci města. Jičín byl v televizi. 

Hlavně ale – byl tam právem, s dobrou 

pozitivní zprávou. Součástí přihlášky byl 

společenský život v Jičíně na památky 

vázaný. Nejde jen o JMP. Na bráně je 

divadelní festival, akce v Lodžii jsou pestré 

se stovkami návštěvníků. Valdštejnské 

slavnosti, Májové dny, připomínka bitvy 

v šestašedesátém a další. Radost je 

oprávněná. 

Historie má úspěšné pokračování.  

 

Dvojčata ve stínu Valdštejna 

Čtenář ráno si čte knihu, možná lépe knížku, 

protože je malá, 13 na 13 centimetrů. 

Najednou chlad, touha zahřát se čajem. 

Hledá, čím by založil rozečtenou stránku. 

V krabičce nahmatá reklamní záložku. Na ní 

napsáno Waldstejska Loggia. Upoutá ho 

portrét podmračeného vévody. Než se začne 

vařit voda, maně přesune ukazatel na 

kalendáři na správné datum – 9. dubna. 

Když se ke knížce vrací, čte na stránce 8: 

„Byl začátek dubna …“. V dalším textu píše 

se o chladu.  

Knížka Dvojčata byla ve Valdštejnské lodžii 

pokřtěna začátkem dubna, přesněji osmého. 

Protože křest konal se, když vznikala noc, 

bylo v dáli uprostřed lesa jasné světlo. 

PROCHO   vydává prochor 
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Takové, o kterém se píše na straně 22: „A 

tam v temnotách, přímo v ose majestátného 

průčelí …“ 

Náhoda? Shoda náhod? Je třeba 

připomenout, že děj odehrává se v okolí 

Valdštejnské lodžie jičínské, v klášteře 

Kartuziánů, pod špičatým kopcem Zebín. 

Knížka má desky černé, jakož černé jsou 

obrázky, tedy linoryty, které vytvořil Jiří 

Vydra. Správce Lodžie Jiří Vydra bydlí 

v tom rohu dvora, kde bydlel kolem roku 

1684 správce dosazený sem místodržícím. 

Hodně náhod najednou, ne? 

Autor příběhu o dvojčatech, Tomáš Háček, 

naštěstí se v knize nevyskytuje. Někdo ten 

příběh musel sepsat. V občanském světě 

bývá zobrazován s nějakým nástrojem 

hudebním, nebo má v rukou kbelík. Je totiž 

muzikant a taky filmař. Dík Dvojčatům i 

autor historické beletrie. 

Román ne. Knížka je malá i útlá. Má 108 

stránek. Fantazie?  Autor sám přiznává, že 

jde o historickou fikci a hlásí se ke K. J. 

Erbenovi. Ale to není důležité. Vyber si 

čtenáři. Vychutnej autorovo psaní, když 

hovoří o Lodžii jako o antickém chrámu, či 

velkolepém trojportálu. Však v době, kdy se 

příběh odehrává „Mech stékal po děravých 

střechách a v trsech visel přes zprohýbané 

okapy.“ Romantika. Tu autor umí. Nebo si 

z nás jen dělá legraci? Vybízí k tomu, ať si 

sami vybereme. Hrdinové Karel, Jaromír 

nejsou podle jmen žádné historické 

osobnosti. Nebo nám někoho připomínají?  

Knížku dělají i ilustrace. Černobílý linoryt. 

Má Jiří Vydra Lodžii nejen v hlavě, má ji i 

v ruce. Je tady ona ponurost, kterou Tomáš 

Háček popsal slovy. 

Knížku Dvojčata Ve stínu Valdštejna napsal 

Tomáš Háček, ilustroval Jiří Vydra, vydala 

Obecně prospěšná společnost Valdštejnovo 

imaginárium. 

  

Furianti v jičínské Káčku 
Známý jičínský herec Ivan Matějka tvrdí, že 

není jediný divadelní soubor, který alespoň 

jednou nehrál Naše furianty. A tak je 

logické, že soubor S divadla jičínského 

K klubu se pustil do nastudování. Označení 

S znamená, že jde o studentský soubor, ale 

ten se dávno rozrostl na obě strany. Kolik 

bylo nejmladšímu Fialovic dítěti nevím, ale 

Ivan má už víc než osmdesát. Svého 

výměnkáře Dubského si náležitě užíval. 

Zejména jak převážel po Jižních Čechách 

císaře, to bylo jeho parádní číslo. 

Takže to je jeden s úžasných momentů, to 

setkání generací. Mezi další patří písničky. 

Ty krásné českorájské i jiné. Pan režisér 

Martin Zajíček zahrál si dvojroli, kdy kromě 

Hostinského byl za klávesami kapelníkem. 

Za zmíňku stojí, že mezi herci sešlo se hned 

několik kantorů. 

Proč tedy Furianti? Nejen že patří ke klasice. 

Politici na obci jsou dnes stejní, nebo dost 

podobní těm z premiéry na konci 19. století. 

Není to nádherné, že za 130 roků se svět 

v určitém smyslu nezměnil? Nebo je to 

naopak ostuda? Je tu i moment vlastenectví. 

Úcty k jihočeské krajině. Znovu musíme 

připomenout, jak si starý Dubský váží mincí, 

které dostal. 

Premiéra byla třetího února. Naše úvaha je 

z představení pro školy ve středu dvanáctého 

dubna. Mezi tím mnoho představení, vesměs 

plno. Potěšitelné je, že i současní žáci 

Stroupežnického berou. Ti na jevišti i 

v hledišti. Zásluhu má na tom celý 

káčkovský tým. Martin Zajíček, který do 

režie přibral Radima Kalvodu, Hana 

Krásenská a další. 

Inu, je divadlo světem, který nás spojuje 

s minulostí. Tady se mění jen věci formální. 

Láska ke kumštu a vztah k partě chválabohu 

trvá. 

 

Čertovské i jiné grafiky 

v Lodžii 
Na pianu byly nachystané děti, že budou 

zpěvem krášlit vernisáž. Tři děti na pianu, to 

je dobrý předpoklad na zahájení výstavy, ale 

šum v kavárně nepřestával, protože se tu 

sešli lidi, kteří si mají co říct a dlouho se 

neviděli. Tak vzal Jirka trumpetu a hlasitě 

zatroubil.  

Děti zazpívaly, Kristýna Lhotáková zahrála 

na akordeon. V kavárně v Lodžii začala 

v pátek 7. dubna vernisáž grafik Báry 

Krautz.  Bára dělá černobílý linoryt a 

příčinou výstavy byly ilustrace ke knize 

Čertova kuchyně. Knížku uspořádal Pavel 
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Hájek z pověstí a vyprávění z Jičína a okolí. 

Samozřejmě potřeboval k tomu 

spolupracovníky. Sběratele, překladatele a 

další. Na ilustracích se domluvili s Bárou. 

Teď tu oba stojí, Jirka promítá obrázky, oni 

vyprávějí, jak to bylo. Knížka vznikala 

těžce, trvalo to deset roků. Deset roků 

dohadování, rozhodování, zkoušení. Možná i 

pochybování.  

Na výstavě je více obrázků než v knížce. 

Jsou tu i kresby, náčrty. Hlavně ale černobílé 

linoryty. Ty má Bára nejraději? Inu do 

knížky zapadají. Paní autorka umí dětské 

vidění příběhů. Později přiznala, že 

v budoucnu by ráda ilustrovala pro děti. 

Vyjádřit událost jedním obrázkem. A to tak, 

aby byla k pochopení dětskému vnímání. 

Takový úkol pokládá si paní biochemička. 

Ano, vystudovala chemii, udělala doktorát 

v Anglii, vyučila se animaci v Dánsku. Žije 

ve Švýcarsku. V jedné chvíli stála před 

rozhodováním mezi studiem na AMU a 

doktorskou stáží v Anglicku. „Já ryju, 

kreslím, maluju, Pavel krásně píše, ale 

obchodníci nejsme.“ A dodala, že tímhle, 

ukázala na obrázky, by se neuživili. 

Poznámka: Děti z piana úspěšně sundány, 

aby mohly být použity při dalším kulturním 

konání, kterého je v Lodžii u Jičína mnoho.    

Podle nedlouhé historie Café Lodžie zdá se, 

že kavárna se zatím specializuje na grafiku. 

Dřevoryty, linoryty. V barvě i černobíle. 

Komorní prostor je k tomu vhodný. Protože 

domácí pán, Jiří Vydra, je svým založením 

grafik. Několik knížek, ostatně i lodžiové 

plakáty, jsou toho důkazem.   
 

 Jak se dělá divadlo 
V Židovské škole jičínské sešlo se nás ve 

středu 5. dubna 15. Čtrnáct místních, tou 

patnáctou byla paní profesorka z pražské 

DAMU Jana Pilátová – teatroložka. 

Zajímavé, a proto to říkáme, že převážně 

byli to manželé či celé rodiny. Nejmladšími 

byly dvě studentky gymnazijní, zmíníme-li 

starého novináře, máme věkové rozmezí 

šedesát let.  

Tradiční složení skupiny jičínských 

intelektuálů, členů či příznivců spolku 

Balbineum. „Cílem těchto setkání je 

formulovat otázky, kterým by se měla 

věnovat interaktivní expozice o češtině, 

kterou Balbineum v blízké 

budoucnosti zamýšlí vytvořit ve 

znovuotevřených prostorech jezuitské 

koleje.“ Tak píše Balbineum v pozvánce. 

Praví tak proto, že setkání, už několikáté 

v řadě, chce připravit podklady pro jejich 

záměr na postupné využívání Jezuitské 

koleje, kterou Jičíňáci znají podle posledního 

využití, tedy kasárna sovětských vojsk. 

Setkání toto proběhlo jako divadelní 

seminář. Paní profesorka je divadelní 

teoretička a dramaturgyně. Pověděla, že 

takto jezdí po světě, zejména tam, kde ji 

pozvou její bývalí žáci. Ale nemusí to být 

jen herci. Jede třeba i za básníky, aby ti 

poznali i jiné umění.  

Takže paní profesorka řekla: „Promítnu vám 

sedmiminutovou ukázku a pak bych ráda 

slyšela, co jste viděli.“  A pustila černobílý 

film, chvílemi ne moc dobře zaostřený. Dvě 

holky tam hrajou divadlo, řekl jsem si já. Ale 

o čem to divadlo je, jsem neřekl, ani sobě, 

ani nahlas pro ostatní. Protože jsem to 

nevěděl. Ostatní to moc nevěděli taky, 

protože každý říkal poněkud něco jiného. 

Paní profesorka ty názory komentovala, 

ptala se. Nevydržela sedět, gestikulovala, 

ukazováním vyvolávala. Ale dbala na to, aby 

si každý mohl povědět svůj názor. Byla 

skvělá svou mimikou, gesty, vyloženě 

fotogenická. Trochu mě to začalo bavit. 

Nabídla promítání opakovat a pak ještě 

dvakrát, tuším. Ale nic neprozradila, jen 

napověděla. Třeba, že překročit někoho je 

ponížení. Nebo že najednou vím, že nevím. 

Že divadelní jazyk pracuje nejen na každém 

slově, ale na každém písmenu. Že se scéna 

zkoušela na x způsobů. „Pořád nevíme, a 

znovu se destiluje…“  

Nebudu opakovat, co pravili účastníci. Jen 

prozradím, že tam znělo o šlapání zelí a taky, 

že by to mohl být pohřeb sebe sama. Atd. 

Zajímavé bylo, že jak se promítání 

opakovalo podruhé, někdo pravil, že teď 

tomu nerozumí vůbec. Však když se hodiny 

překulily přes osmou (začalo se v šest), 

názory se začaly sjednocovat. Pak paní 

profesorka prozradila, že šlo o zkoušku ze 

zpracování Evangelia divadlem. Teatro 

Laboratorium z polské Wroclavi. 
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Divadelní seminář skončil skoro v půl 

deváté.  

Tak se dělá umění. Tak se dělá divadlo.  

 

Vynášení Morany nad Jičínem 

Svatý Izidor je patronem rolníků a má svou 

kapli pod kopcem Brada. Je krásně položená 

s výhledem na Jičín, ale trochu schovaná. 

Morana je Mařena, po staročeském zvyku ji 

lidé po zimě vynášejí, aby mnohé špatné 

odešlo a s jarem přišlo všechno čisté, pěkné, 

nadějné.  

Smrtná neděle, která letos přišla na 2. dubna, 

je určena k tomuhle starodávnému zvyku. A 

tak lesní školka Ostružinka pozvala své 

žáky, rodiče a příznivce ke kapličce, aby 

obřad byl naplněn i na Jičínsku. Pozvala i 

dudáka a zpěváka. Jmenuje se Michael 

Pospíšil, umí na všechny nástroje a sbírá 

písničky, zejména z doby minulé. Ostružinka 

zajistila i vhodné počasí slunečné, připravila 

polotovary. Někdo přinesl košík jablek 

pěkně vybarvených. A tak se kousala jablka, 

Morana, zatím jen ze slámy a kousku hadru, 

se vyzdobila. To obstaraly děti, každý si 

namaloval, co chtěl. Někdo oči, jiný velký 

nos, já si namaloval své kolo. Michal k tomu 

hrál, lidi se přidávali, pokud uměli. Když 

neuměli, Michal a Jana předzpěvovali, jak 

bylo v dávných časech zvykem. Malý 

chlapeček, skoro tam nejmenší, v kloboučku, 

bílé košilce a vestičce jmenoval se Isidor. 

Ten byl pravý. Řeknete si – náhoda? 

Prostě jak se říká, lidé se usmívali a dobrou 

vůli spolu měli. Všichni se seřadili: vpředu 

nesli Moranu, pak byl dudák, a ostatní. 

Nakonec jedna holčička, co měla slámu ve 

vlasech, nesla líto. To je větvička, ozdobená 

mašličkami a velikonočními vajíčky – 

vejdutky. Když průvod vycházel od 

kapličky, vyprovázel ho kapličkový zvonek. 

Šlo se dolů a dolů, pak po lávce přes potok, 

nikdo do vody nespadl, až do sídla 

Ostružinky. Tam se všichni vyfotili a šli 

pozdravit koně. Jeden se jmenoval, myslím, 

Flórka. Maminky děti zase obuly, na vsi se 

běhávalo naboso. Protože potůček je jen 

malý, skončila Morana nakonec v rybníčku. 

K tomu příslušela písnička: 

Smrt plave po vodě,//nový líto nám nese,// 

s červenými vejci,//žlutými mazanci. 

Drby z města a okolí 
- nejdelší architekt je z Jičína, žije 

v Holandsku a jmenuje se Petr Uličný. Je 

součástí většího týmu, který připravuje 

tlustou knihu Architektura Albrechta 

z Valdštejna – italská stavební kultura 

v Čechách v letech 1600–1635. Publikaci tak 

tlustou, že se nevejde do jedné knihy a 

budou to dva svazky.  

Má vyjít do konce dubna, ale znáte to… 

- Jinčí čin, skupina dívek, která obohatila 

program loňského ročníku JMP hodlá letos 

pokračovat. Vylepuje po Jičíně a okolí 

plakáty, že hledá spolupracovníky. Podle 

jejich loňských aktivit je zřejmé, že dívky 

chtějí přinést trochu jiného do zaběhlého 

stereotypu. Kdo chce pomoci, nápadem či 

skutkem, hlaste se na jinci.cin@xxxx.cz 

- Vitráž Sv. Františka v železnicím kostele 

Sv. Jiljí, která vyvolala velkou odezvu mezi 

lidem a úředníky (viz loňská petice), 

neupadla v zapomnění. Kdo zná otce 

Kordíka ví, že on se tak snadno nevzdává. 

Ze strany památkářů teď zazněl hlas: „S 

panem farářem jsme se gentlemansky 

domluvili na souhlasu. Jen je třeba věc 

promyslit výtvarně a technicky.“  

- Pečlivý sběratel pověstí a příběhů 

z Jičínska Pavel Kracík pátrá po Pérákovi. 

„Jednalo se o záhadnou a velmi obávanou 

postavu spojovanou se schopností vykonávat 

velké skoky, někdy s pomocí pružin na 

nohou.“ Kdo má ve vzpomínkách nějaké 

vyprávění, ozvěte se na adresu Jičínské 

besedy. 

 

 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 

založeno roku 1998 
Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín, 

tel.: 493 523 492, 723 128 942 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny vznikly s laskavou pomocí 

města Jičína 
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Čtení 
Konečně kniha, kterou přečtu jedním 

dechem.  Rozhovor Jana Nováka s Johnem 

Bokem. Znám ho ze spolku Šalamoun, jenž 

se zabývá soudními případy, o kterých si 

myslí, že tam není něco v pořádku. Pak ještě 

z Dětenic, kde má chalupu. 

Zvláštní člověk. Svérázný. Hádavý? Ne, to 

není nejvýstižnější. On je člověk s touhou po 

spravedlnosti. O ní ale má své, někdy dost 

svérázné představy. Ale jde za nimi důsledně 

a po svém. Třeba i tak, že se porve. Tělesně, 

nebo alespoň slovně. To si pak ale slova 

nevybírá. Sympaťák. Ale ne pro každého. 

Pro uhlazené kravatáře ne. Pro ty, co jsou 

slušní na pohled i slovně a ve skutečnosti 

jsou to hajzlové. Soudím, že takoví mu lezou 

krkem nejvíc. 

Snad jsem trochu naznačil o čem knížka je.  

O jeho životě. Je pestrý velmi. Tolika 

povoláními prošel málokdo. Ale nejde jen o 

člověka. On vyrůstal na pozadí událostí, 

někdy byl ne za nimi, ale podílel se přímo. 

Přiznává, že spíš nežli chartista byl bigbíťák. 

To odpovídal víc jeho nátuře.  

Takže popisuje, jaké to bylo na vojně, jaké 

potom, za normalizace, v listopadu i po 

listopadu. Dosti kriticky. Dosti zajímavě 

třeba o Václavu Havlovi. Věci méně známé. 

Jeden pohled jednoho člověka. Na každém 

něco najde, někdy i na sobě.  

Vytahuje se? Některé věci jinak napsat 

neumí. Nebo nechce? Nebo se to tak obvykle 

dělává, kvůli čtivosti?  

Knížka Život mimo kategorie je v KVČ 

k dispozici.  

   
Čtenáři píší 
Chci reagovat na Mít svůj stín (17.3.). 

Chápu, že člověk, který je rozzloben, 

vysloveně naštván (možno někdy použít i 

silnější český a přiléhavý výraz) se vyjadřuje 

o tom druhém, většinou sám pro sebe, různě 

a většinou hodně expresivně. Znám to dobře 

ze své osobní zkušenosti. Něco jiného je 

požít takové vyjádření o druhém člověku, a k 

tomu dámě, nebo ženě, jak je Ti libo, 

veřejně. Ano, Tys nejmenoval, ale 

samozřejmě, lidé kteří jsou trochu z okruhu 

vás dvou dobře pochopili. I to, že jsi chtěl, 

aby to pochopili. V každém případě si 

myslím, že by člověk měl šetřit s takovými 

urážlivými slovy. Snižuješ se tím. Přijmi, 

prosím, má dobře míněná slova. Sám jistě 

dobře víš, jako už zkušený novinář, že silná 

až vulgární argumentace, není ta nejlepší. 

Vilém 08 04 2017 

 
K článku Jak se dělá divadlo 

Milý pane redaktore. Už se mi to povedlo 

otevřít (mezitím jsem restartovala a počítač 

si pak dal říct). Děkuju, jak jste to zachytil i 

v kontextech, které neznám, ale jsou důležité 

a děkuju i za nabídku vybrat si z fotek – ale 

já si nejradši nechám celý ten soubor fotek 

dostupný – je v tom vidět dynamiku toho 

setkání (někde se hrozně ksychtím, to byste 

mohl vypustit, ale jsou to Vaše úlovky – jen 

Vy můžete vybírat). Mockrát děkuju, 

zdravím a přeju Vám všechno dobré. Vaše 

Jana Pilátová 06 04 2017 

 

Ahoj Honzo a Mirku, /orig text/ 

Tak jsem si precet prvni clanek z dubna 

2017. Tak mi to neco pripomina. 

Z Jicina jsem znal Horolezecky spolek. Petr 

Broz byl muj kamarad v CVUT v Praze. 

Diky.  Vita Dolejs (Vik DOLEJS) 10 04 17 

PS   Tak jsem se podival na ‘analyzu’ na 

navstevy do Webu Prochor.unas.cz. Amerika 

ma 3%. 

 

Čertova kuchyně 

Srdečně Vás zdravím, a moc děkuji za 

krásné snímky a milá slova. Jsme moc rádi, 

že se (našim) čertům na Jičínsku daří. A jako 

ilustraci naší obchodní nepolíbenosti - a 

zároveň poděkování - doplňuji, že jsme přes 

víkend s Bárou vybrali tři tisky od každého 

linorytu a věnovali je Jiřímu, aby je prodával 

a celý výtěžek použil na provoz Lodžie.  

přeji Vám krásné dny a ještě jednou díky. 

Pavel Hájek (autor knihy) 18 04 2017 

 

Kousky z deníku 

 
25 03 2017 Rumcajs pěšky a na kole 

V roce 61 nás bylo asi třináct. Žáci 

průmyslovky a 2 kantoři. Postavili jsme se 

v šest večer do brány a řekli teď. Že za námi 
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do Hradce pan Ledabyl přiveze kolem třetí 

ráno čaj. No někteří ho potkali na zpáteční 

cestě, někteří vůbec. Do HK došli jsme na 

viadukt všichni, plácli jsme na zábradlí, 

někteří zkusili zpátky. Tonda Šubrt s Věrou 

Vodičkovou došli až do brány, no, přiznejme 

doběhli. My se sešli s Jandurou v Sadové, 

kde jsme čekali na první ranní vlak. Takže 

asi 65 km., nejhorší bylo vylézt na to vysoké 

stupátko u vagónu. 

Dnes na náměstí 8877 platících pochodníků. 

Vyberou si délku, hemžejí se tam, dostanou 

plánky, někteří jsou za hrdiny, jiní kvůli 

partě, nebo kvůli tradici založené. Aby měli 

ročník. O našem pochodu na klubových 

stránkách nic. Proč? On ho vlastně nikdo 

nepořádal. Parta studentů, ke kterým se 

přidali kantoři. Když jedu na zahradu a 

předjíždím rodiny, jen zábleskem chce se mi 

zastavit a říct – my jsme tohle založili, víte 

to? Nevěřili by mi. Jak pak, asi ve třetím 

ročníku, studentka sundala ponožku i 

s kouskem paty. Jak mi někdo poradil 

hroznový cukr, já si ho v lékárně koupil čtvrt 

kila, pak jsem si někde na Pařezu nasypal 

z pytlíku plnou pusu a začal se dusit. Šly mi 

bublinky z nosu. To jsme vymysleli trasu do 

Turnova a zpátky. Jak se jedna studentka 

dlouho nevracela, tak jsem ji jel na Prachov 

na kole naproti a ona byla taková nesmělá, 

ale pak řekla, jestli bych ji nepůjčil botasky. 

Říkám, že ji budou velký a ona, že to je ono. 

Omotala si chodidlo kapesníkem, vlezla do 

mé levé botasky a šilhala po mém kole. Ale 

já jí ho nepůjčil. Nojo. 

Teď tedy koukám po tom hemžení a těším se 

na zahradu. Tam bude klid. 

 
26 03 2017 Legiovlak 

„Vidíš a v tomhle jim ohřívali guláš,“ řekla 

maminka svému dítěti. Musel jsem vstoupit 

do výchovy a vysvětlit, že v polní kuchyni, 

která byla na plošině naložená, se ten guláš i 

vařil. I za jízdy. Když se zastavilo, tak se 

zamíchalo a přiložilo. Akorát kola byla za 

našich vojenských časů gumová, místo těch 

s obručemi a loukotěmi. 

Vlak, co jezdí po republičce není jenom 

historická učebnice o legiích.  

Pánové rádi zavzpomínají na svou vojnu 

mírovou. Mnohé věci se jen málo změnily. 

Pravda, v obrněných vlacích armáda za 

Čepičky (ministr národní obrany 50–56) už 

nejezdila. Byly tu „vejtřasky“ (Praga V3S), 

na které jsme nadávali a ony teď jsou slavné 

a slaví šedesátiny. Ale zbraně změnily se od 

první války do našich časů nemnoho. Puška 

vzor 98 N náležitě „kopala“. Ale ostré 

střelby byly na výtečnou, protože cílní měli 

dobře zahrocené tužky. Pích, místo střely, 

která končila někde v lese. Atd. 

Chvála Československé obci legionářské. 

Nejen, že spousta zajímavého, poučení 

historického. Spousta nás odcházela 

k počítači a na internetu si některé historické 

skutečnosti vyhledávala. Prochoroviny 

přiznávají i neznalosti zeměpisné. Že se po 

Transsibiřské magistrále k nám, do Česka 

jelo doprava, tedy k východu. Do 

Vladivostoku. I když republika je vlevo, asi 

blíž. Vladivostok, Pacifikem na západní 

pobřeží USA, vlakem přes Ameriku, zase 

lodí přes Atlantik do Evropy. Země je 

kulatá, milánkové. Ne placatá, jako v atlasu. 

Takže odjížděli k východu, ale domů se 

vrátili ze západu. 

 
28 03 2017 Rozvážím 

- Ve schránce byl papír, na něm napsáno: 

„Škoda, že chcete končit se Štefanem – 

nenechávejte to.“ 

- Dostal jsem bohatý honorář. Dvě nádherně 

vybarvená jablka, ale odrůdu nevím, chutnou 

tyčinku, dvě pusy. Ale nevím, jak se podle 

EET pusy daní. Promiňte, pane Babiši. 

- Výjezdy mimo Jičín – cestou do Veliše 

hledám podběl. Bejvával tam, co cihlářská 

hlína. Ale ve Starém Místě nic. Brodím se 

suchou trávou tam, kde se doloval materiál 

na cihly. Najednou trs narcisů. Snad ještě 

hezčích než na naší zahradě. Tady je nikdo 

nevidí, protože sem nikdo nechodí. Bojuju 

vnitřní boj: Utrhnout? Neutrhnout? Trhám 

dvě, aby tam ještě nějaké zbyly. Doma 

poučení, že kytek má být lichý počet. A já 

byl rád, že jsem je na kole neporušené 

dovezl. 

- Lavička pryč. Na Velišském hřbetě, místě 

s unikátním výhledem, opravila parta 

kapličku, postavila lavičku. Na jednom 

pohodlném místě bylo možné meditovat, po 

krajině hledět, Krkonoše na dlani. Lavička 
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pryč. V České republice krade se na 

takovýchhle místech, krade se v kostele. Na 

Hradě v Praze vymýšlejí se proti 

návštěvníkům stále větší „ochranná 

opatření“. Dopr.  Ty dámy a ti pánové, kteří 

na sebe berou péči o tuto zemi, neměli by se 

zamyslet?  

PS: Jaromír jako výrobce lavičky oznámil, 

že se cítí polichocen tím, jak je oceněn jeho 

výrobek: „Kdyby nebyla lavička pěkná, 

nikdo by ji neukrad.“ 

 
29 03 2017 Sen 

Kde se bere? Na zahrádce vyrostly velké 

celery. Jako meloun. Vždycky byly malé, 

menší než citron. Každý rok jsme si z těch 

našich pěti celerů dělali legraci. Co teď 

budeme dělat s těmi velkými? Nejsme na ně 

zvyklí. 

Jakási společnost na zahradě, pošťuchují se, 

najednou někdo křičí. Upadla ta žena na 

klacek u rajčat a vrazila si ho nešťastně do 

krku. Všichni se seběhli a rozhodli, že tohle 

je na šití. Ta společnost to byli doktoři. Začal 

jsem přemýšlet, jak se šije v krku. Blbě. 

Často mi ujíždí vlak. Není nejhorší, když 

přijdu na nádraží a je pryč. Blbý pocit je, jak 

balím a už vím, že ujede.  

Umí někdo zrušit sny?  

 
01 04 2017 Kusturica 

Přijel na Febiofest, Lidovky dvoustránkový 

rozhovor. „Báječný, příjemný, inteligentní. 

To co je mu připisováno, jsou ve skutečnosti 

stereotypy západu.“ Tak praví o V. P. 

Kriticky se vyjádřil o V. H. jako o 

státníkovi. Prezident Zeman je pro něj 

představitel křídla národa, který se odvíjí 

z Haška – toho zdravého křídla. Je udělaný 

z Maradony, který dává góly rukou. 

Nemyslím, že by ruský a český vládce, jakož 

i fotbalový podvodník byli lidé, o kterých se 

dá říct, že mají vysoký morální kredit. Ale 

jsou slavní. 

Balkánský filmový mág, ohodnotily ho 

lidovky. Dvě stránky člověka. Sám o sobě 

říká, že je potížista. Možná, kdyby jím 

nebyl, nenatočil by, co natočil. Ale co s jeho 

zamilovaností do Kágébáka Putina? Ne, že 

by nesměl. V tom je svoboda, kterou 

chceme. I v tom, že to noviny 

necenzurovaně napíšou.  

Naučit se brát lidi takové, jací jsou, i když 

s nimi nesouhlasíme? 

Možná by o něm víc pověděla Draga 

Zlatníková, která přeložila jeho knížku 

Cizinec v manželství. 

 
02 04 2017 Smrtná neděle 

Až strašidelný název. A přitom je takový 

pěkný den. Slunečný. Je to i místem – svatý 

Izidor je kaplička mezi keři. Najednou louka, 

ale pootevřená směrem dolů, takže louka 

s výhledem. No prostě to tady takhle muselo 

nastat. Provokuje sednout si a hledět. 

Panoramata. A nebýt sám. Sdílet ten pocit. 

To příjemno. Slovně a dotykem – posedět 

spolu. 

Tak se mi nahrálo, že manželé hleděli dolů a 

v průhledu mezi nimi jejich hošíček. Který 

se, věřte nebo nevěřte, jmenuje Isidor. Jako 

kaple. Ideální kompozice fotografická. 

Prostě to tady takhle muselo nastat. 

Takováhle atmosféra zase tak často nebývá. 

 
03 04 2017 Kára 

Konečně si plním svůj sen. Kára za kolo. 

Viděl jsem u jednoho bezdomovce. Složí 

tam veškerý svůj majetek. Díky kolu je 

docela pohyblivý. Chvíli mi trvalo, než jsem 

našel správnou výšku připevnění vojky, aby 

mě na nerovnosti kárka neshodila z kola. Dal 

jsem na nosič hranolek.  

Naložil jsem vyřazenou ždímačku. 

V Kovošrotu jsem si za ní mohl chvilku 

hrabat na hromadě. Lidi jsou nešetrní. 

Nakládám kousek plechu, který dám na 

chatě před kamna, starý hasák, ještě 

použitelný, páku k brzdě, dva návleky na 

řídítka. Jako nové. 

Cestou zpátky přemýšlím, jak pojedu na 

cesty. Naložím jídlo, spacák, možná i malý 

stan. Budu absolutně volný.    

 
04 04 2017 Naši posluchači 

Ve své dubnové Kobře (www.ikobra.cz) se 

Václav Franc věnuje nízké návštěvnosti na 

některých autorských čteních. Nojo. Roman 

kdysi řekl, že když dělají na Šumavě 

autorské čtení, musí si každý čtoucí přivést 
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alespoň dva posluchače. Jeden Václavův 

čtenář napsal: „Oni nejsou hloupí. Hloupí 

jsme my, kteří sedíme v prázdných sálech a 

povýšeně je na dálku peskujeme.“ Václav 

analyzuje a píše, že návštěvníci se chtějí 

bavit a doporučuje příspěvky raději 

humorné. A že je třeba spíš připravit se na 

seniory. 

Prochoroviny k tomu dodávají: Ti, kteří 

přijdou, teprve až tam pochopí naši kvalitu. 

Ti, kteří nepřišli jí, tu kvalitu, nemohou znát. 

Je to záležitost časové posloupnosti. Asi se 

nám ji nepodaří obrátit. Ale to by neměl být 

důvod, abychom se nasírali. Jen my sami 

nejlépe víme, jak dobrými autory jsme. 

 
05 02 2017 Přemíra? 

Je opravdu přemíra kulturního dění v našem 

sedmnáctitisícovém kulturním středisku 

Českého ráje? V 18 hodin v Židovské škole 

setkání s divadelní teoteričkou a 

dramaturgyní prof. PhDr. Janou Pilátovou. 

Skvělá ukázka, jak vypadá divadelní 

seminář. V tutéž hodinu v KVČ Terezka 

Dubinová na téma Proměna rolí muže a ženy 

v evropské kultuře. Další příklad: V pátek 

28. dubna výstava fotografa Petra Volfa 

v Židovské škole a zároveň vernisáž 

v RMAG o Zelené internacionále. 

To se nedovedeme mezi přáteli dohodnout, 

aby se zajímavosti nekřížili? Kdo by to měl 

koordinovat? Kdo sestavuje Kam?  Dá se 

s tím něco dělat?  

 
07 04 2017 Z Hořic 

přivezla Oldřiška zatoulaný štefanský 

klobouk. Tak chvilku sedíme a povídáme si. 

Líčí mi, co se děje v hořické kultuře, protože 

jsem se zeptal, co je nového. A ona ví, že se 

ptám na kulturní dění. Město kupuje zámek a 

chystají tam spoustu akcí. Vlastně už konají. 

Líčí, jak je to nelehké jednání s politiky. 

Nakonec hlasování zastupitelstva o fous. 

Vzali si na sebe náročnou práci. Ale vidím, 

jak z toho má radost. Já taky.   

 
08 04 2017 Jezero 

Mám štěstí, vítěznou Literu právě někdo do 

KVČ vrátil, tak ji mám. Hledám v novinách 

Chuchmovu recenzi. Pracně hledám. Žena 

uklízela. Ale našel: „Laciná efektivnost 

výraziva. … Příběhová svévole. … Vratkost 

myšlenkového podloží a vykonstruovanost 

situací.“ Tak napsal pan kritik na podzim 

loni. Napsal by to takhle po Liteře? Nebo 

jinak: Jak asi vypadá ta ostatní literatura, 

která není zralá na ceny?  

Bianca Bellová – Jezero – vydal Host. Po 

osmdesáti přečtených stránkách pohled 

redakce: Čtivá knížka. Ostatně soudím, že 

pokud by byla tlustší, mohl bych napsat, že 

v něčem trochu připomíná klasické romány. 

Třeba Márqueze. Zajímá, kde se děj 

odehrává. Přesněji – kde získala inspiraci. 

Nebo jinak: odkud bere reálie? 

Pokud máme takové Bianky, nemyslím, že 

s naší literaturou je zle. Ale je módní takhle 

negativně psát.   

 
09 04 2017 Záda 

Dopr záda. Přesně bych uměl ukázat to 

místo. Ráno pět minut sbírám odvahu vstát. 

Mezi horizontálou a vertikálou je stav, kdy 

se mi chce zavýt. Pak už, za svisla to ujde. 

Akorát mě čeká ten pocit mírného ohnutí 

nad umyvadlem, abych se pod studenou 

vodou probral. Pak ještě ponožky, to se 

musím hodně předklonit. 

Nejvíc mě na tom vadí, že jsem se včera 

nevyhecoval do Lodžie, kde Jirka křtí knihu. 

Slíbil zajímavý program, že to bude 

konceptuální. Teď stojím u konvice a váhám 

mezi čaji. Zelený prý bystří, líp se po něm 

píše. Ale do Šedého hraběte leju si šlehačku. 

Chutná. Aspoň si dopřávám kompenzaci za 

záda. 

A za další nepříjemnosti. Včera jsem dostal 

kritiku za deníkový záznam Mít svůj stín. 

Neuctivě jsem se vyjádřil o jedné dámě. 

Napsal mi člověk, kterého si vážím. 

Nenapadá mi jiná odpověď, že svůj deník 

v novinách chápu trochu (asi nadneseně?) 

jako beletrii. Prostě vyjadřuju nepokrytě své 

pocity. Nebo mám napsat, že ona, ten stín, je 

opravdu nedobrý člověk? Tak ji vidím. Na 

veřejnosti umí vystupovat inteligentně. To 

opravdu je. (Zeman je taky inteligentní, že?) 

Ale dovede být zlá, si myslím. Takže jsem to 

prostě napsal. Svůj pocit. 

Jo, a taky je s mou páteří blbé kýchnutí. Jak 

to člověkem škubne, tak ta bolest projede do 

zad. Ale třeba je to trest boží? 
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14 04 2017 Velký pátek 

s Kafkou. Franzem. Reiner Stach: Kafka 

rané roky. První díl z trilogie. Píše Němec, 

tenhle asi největší a nejdůležitější životopis 

jednoho Žida, kterého se mnozí dovolávají, 

aniž by ho četli. Kterého Michail Ščigol tak 

skvěle vymaloval. Tedy jeho deníky 

v obrazech.   

Tady o něm nepíše Čech. Zajímavé, jak o 

Češích píšou cizinci. Viz například Mariusz 

Szczygiel Gottland. O Kafkovi ovšem psaní 

důkladné. Když píše o studentských létech, 

pustí se do popisu situace na právnické 

fakultě, dostane se až k jednotlivým 

profesorům. Pravda, čtení náročné, jako sám 

Kafka. 

A tak se autor dočte i ke Kafkovým 

léčebným pobytům.  Například v sanatoriu 

v Zukmantlu. (Cukmantl, německy 

Zuckmantel, dnes Zlaté Hory.) Jak vyplývá 

z českého názvu, místo, kde byla rozvinutá 

těžba zlata, mědi a dalších kovů. Proč 

zaujalo? Jistá žena napsala odtud Franzovi: 

„Tady je les a v tom lese může být člověk 

šťastný. Pacientka. To jsou moje 

propletence. V neděli 12. února jsem v tom 

lese pobýval. Hledajíc rašelinová jezírka na 

Rejvízu. To jsem ještě o sanatoriu nevěděl. 

Kafka byl tam někdy okolo roku 1904. To 

bych po sanatoriu pátral.  

Ta sanatoria vůbec jsou zajímavá místa. Viz 

Wolkerovo beznadějné léčení v Tatranské 

Poliance.  

 
16 04 2017 První mezinárodní 

internetová konference v Lodžii. Pan ředitel 

na studijním pobytu po Evropě, Lodžieteam 

zdobí vejce pomocí vosku. Přichází 

domluvená osmnáctá hodina, termín 

přípravné schůze na Čarodění. Na stěně 

kavárny objeví se portrét ruského mnicha 

Rasputina. Ale není to Rasputin, je to Jiří 

Vydra, kterému byl Rasputin poněkud 

podobný.  

Vzájemně se zdravíme, neztrácíme čas. Jirka 

probírá jednotlivá zastavení hry Čarodění, 

vyvolává zodpovědné pracovníky, ti 

podávají hlášení. Poté následuje dohadování 

o barvě květin, odkud budou proutky na 

věnce a podobně. Je-li třeba, jdou 

zodpovědní ukázat prototyp na kameru. 

Všechno probíhá hladce, akorát nahluchlý 

proChor požaduje pomalejší řeč, neboť je 

nahluchlý.  

Na stěně objeví se dívka, tuším že Kristýna. 

Oznámí, že má umyté vlasy. Někteří ji 

neznáme. Někteří myslíme, že je to Můza. 

Někteří moudří chápou, že tak zodpovědná 

funkce, jako je náš ředitel, se bez Můz 

vykonávat nedá. My zúčastnění konečně 

vidíme, jak vypadá Inspirace. 

Mezinárodní konference s městem Utrecht 

(Niederland) končí v 19 hodin a 10 minut. 

Raduju se, že přijedu domů tentokrát včas. 

Hlavně ale, že poprvé v životě hovořil jsem 

s Utrechtem a byl jsem slyšet, asi i vidět. 

 
20 04 2017 U Našich 

(11° Kozel z tanku). Vždycky přečtu si 

noviny a měl jsem s sebou Pavla Juráčka 

filmaře. Ze slušnosti zeptal jsem se souseda, 

jestli mu rohlíky stačí. Přinesl si nákup. Pak 

už ani řádek. Zajisté, mluvil on. Já směl 

dotazy, měl jsem dojem, že jsou mu milé. 

Svářeč. Vaří doma (večeři), vaří v podniku 

(sváření plamenem). Líčil situaci tam. Na 

nikoho nenadával, nestěžoval si. 27 až 30 na 

ruku. Chlapi se vytahují, ale neměl jsem 

důvod nevěřit.  

Potřeboval jsem ho na něco dostat. 

Připomněl jsem mu, že říkal – „něco po mě 

aby zůstalo“. Zarazil se. Přemejšlel. Pak 

začal o plotech, které svařil. „Když jsou 

dobré, rád se podívám.“ Pak muzika. 

Bigbíťák. Basák. … Už jsem musel. Lidi 

rádi o sobě. Taky pravil, že babička říkala, 

jak je vždycky největší blbec nejvíc slyšet.    

 

 

KaNiHu 

 
- Kačka má černé nadkolenky, velmi krátkou 

černou sukni, takže kousek nohou kouká. 

Samozřejmě už mezi dveřmi výtka o 

nastydnutí. Marně, zbytečně. Kdyby měla 

říct, co si o mém pedagogování myslí, moc 

dobře bych nedopadl. Tak řekne: „Dědo …“  

Celá obžaloba je v té trojtečce.  

Děláme matiku. Zlomky, sčítání, násobení a 

ještě občas mínusy. Jasně vidím, co si myslí. 

https://www.kosmas.cz/knihy/134777/gottland/#author19898
https://www.kosmas.cz/knihy/134777/gottland/#author19898
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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Jako baletka rozhodně zlomky nebude 

potřebovat. S mínusy už vůbec ne. Když 

odpadneme oba, ukazuje mi, jak natáčela 

stavbu domečku v lese. S Týnkou natočila, 

sama sestřihala. „Stáhla jsem si na to 

aplikaci.“ V jejím věku jsem nevěděl, co je 

aplikace, protože žádná nebyla. Ani žádnej 

mobil. Ale měl jsem přečtených mnoho 

Ransomek. (Trosečníci z Vlaštovky, 

Zamrzlá loď kapitána Flinta …)  

Pamatujete? 

Ale zlomky byly stejné. I s blbými mínusy. 

- Pan řídící, Kačky tatínek, přijel ze školy. 

Úplně promočený. Je půl šesté. O Kaččině 

matice se nezmiňuju. Má toho za celý den 

dost. Denně 8,5 + 8,5 km. Kolo formule 

Schwarz. Žádná přehazovačka, klasické 

ráfky na gumy falcáky. 

- Hajzlíci – Miláčkové byli nám dodáni na tři 

dny a tři noci. Byli zážitkem. Poznají se 

podle toho, že v domě zní poruchový zvonek 

výtahu už při příchodu. Kde jsou ty časy, ve 

kterých na tlačítka ve výtahu nedosáhli. 

Rostou v mnoha ohledech.  

Dostali jsme za úkol pátrat po knize o 

Troskách, ale skončili jsme u Meluzíny. 

Nina malovala dle Hájkovy a Báry 

Krautzové Čertovy kuchyně. Myslím, že se 

povedla, zejména jak opadávají listy. Akorát 

Z v nadpise je obráceně.  

Hubert je nepřekonatelný na kole a v jídle. 

Taky v mluvení. Zejména ráno. V době, kdy 

dům spí z toho máme velkou radost. Ale by 

se dětem mělo nechat říct, co chtějí říct. 

Už s v autě usazenými dali jsme si přes sklo 

pusu. Pomyslel jsem si – jeďte už, jste 

Hajzlíci zlobiví, nevydržíte chvilku v klidu. 

A začalo se mi po nich stýskat. 

 

 

Reportáž psaná na záchodě 
(pokračování z čísla 3 o Lázních Jeseník) 

 

Pražky. U stolu v jídelně se předvádějí. 

Mám si kvůli nim brát čistou košili? Kvůli 

nim ne. Vyprávějí si, jak někde přednášejí a 

jak ti kantoři jsou děsní. Povídají si to mezi 

sebou, ale tak nahlas, aby o to nepřišli 

ostatní. Kritizují vše, jen ne sebe. Jídlo je 

moc mastné. Na cvičení pořád pouštějí 

Abbu, to je hrozné. Jedna oznámila, že 

přijede parta a že budou pařit. A že jsou to 

horolezci. No a? V Jičíně je horolezec každej 

blbec, i já. A nikdo se s tím nevytahuje. 

Druhá jí povídá, jak skajpuje se svým 

kanárem. Chudák kanár. Když jsem byl 

v letech, přijížděli do Libáně na prázdniny 

Pražáci. Přebrali nám všechny holky. Neměli 

jsme je rádi. Pražák, to byla nadávka. 

PS – později výčitky, zda jsem těm dvěma 

spolupacientkám neublížil. 

Skupina. Psychoterapeutická. Vždycky jsem 

po ní toužil. Dosud jen z knížek nebo filmů. 

Jak ten psycholog poslouchá znuděně 

klientku, ona se potřebuje vypovídat, muže 

už to nebaví, tak ji zaplatí drahého 

psychologa. Ona mluví, vypovídá se, muž 

má pokoj. Drahý psychiatr ji nakonec 

přeřízne. Všichni jsou spokojeni. 

Tak toho jsem se tady nedočkal. Tady reál a 

skupina. Deset žen, tři muži. Pověstný 

kroužek. Každý máme jmenovku. 

Přeřezávání se nekoná. 

Výzva – kdo se chce svěřit. Některé ženy na 

to čekají. Já toužím vyndat foťák a blok. To 

se samozřejmě nesmí. Brrr. Tolik lidského 

…, nevím, jestli můžu napsat neštěstí. 

Alkohol a jiné svinstvo rodičů. Odchody 

manželů, nesoulad matky s dcerou. Atd. 

Aktivní jsou jednoznačně ženy. Některé 

dovedou svůj příběh barvitě podat, není to 

poprvé. Mají to nacvičené. Jiné zarytě mlčí. 

Přicházejí slzy. Psychiatr naznačí, ať se jim 

nikdo nebrání. Žena přináší krabičku 

s kapesníky. Slzavé údolí. 

Psychologové mluví málo. Jen spíš 

jednoslovné tiché otázky. Povzbuzení 

k dalším okolnostem příběhu. Rozplétání. 

Nalézání dalších hledisek, které klientky 

nenapadnou. Rad minimálně, skoro žádné. 

Přivést klienta k tomu, aby si sám 

odpověděl. 

Stydím se, jak jsou moje problémy banální. 

S nimi nemůžu vyrukovat. Tím víc pozorují 

ženy. Měl bych se omluvit, ale pozoruju, jak 

jsou pěkné svým smutkem. Některé nemluví 

vůbec, ale všechno mají v očích. Musím 

napsat, že hezkých očích. Jo, hezkých tím 

smutkem.  Foťák! Blbost. 

Na závěr kruh, držíme se okolo ramen. 

Každý má říct jedno slovo, které sezení 

charakterizuje. Řekl jsem: „Rozpačitost“. 
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